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/7 lutego/ "... Kochaj twoje zadania, 

jeśli chcesz je dobrze spełniać ..."  

myśli św. Jana Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego  

w Polanie 

Rok XXX 2021, nr. 4  

Zapał Jezusa  

 „Po to wyszedłem”. Czasem praca wydaje się ponad siły. Mę-

czy nas brak czasu dla siebie, na wyciszenie. Jest tak, jakby „całe 

miasto zgromadziło się u drzwi”. Bywa, że i na modlitwę musimy 

wyrywać czas z codziennych zajęć. A gdy już zanurzamy się w sa-

motnej modlitwie, zjawiają się ludzie potrzebujący pomocy. 

„Wszyscy Cię szukają” – to lekcja, że w samotnej modlitwie muszę 

przedstawiać Ojcu tych wszystkich, którzy szukają pomocy ducho-

wej. Jezus czyni dobro, wszystkim. Nie narzeka, że tak wielu Go szu-

ka. Głosiciel wiary, którym na mocy chrztu świętego i bierzmowania 

jest każdy z nas, musi brać przykład z zapału Jezusa.    

       Panie, proszę Cię o siły do pracy. Niech nie męczy mnie obec-

ność innych, tylko będzie okazją do uczynienia czegoś dobrego.   

 

Polański ślad na Wołyniu – wspomnie-

nie o śp. P. Annie Cichoń –str. 2,3 

Do Gromnicznej Matki—str. 3 



Str. 2 Wśród Nas 

             Polański ślad na Wołyniu – wspomnienie o Śp. Pani Annie Cichoń   
 
        Śp. Pani Anna Cichoń urodziła się 08.02.1920r. w Jaśle w domu Pauliny i Edmunda              
Strzałkowskich. Mama pani Anny, w Iwoniczu Zdroju, w okresie międzywojennym, w każdym se-
zonie letnim prowadziła willę-pensjonat o nazwie ,, Pod Matką Boską’’, wydzierżawianą od właści-
ciela pana Władysława Zontaka. Pensjonat stoi do dziś pod zmienioną nazwą ,, Maria’’.  
          Pani Anna po szkole powszechnej, rozpoczęła naukę w prestiżowej szkole II Rzeczypospoli-
tej, jaką było Liceum Krzemienieckie na Wołyniu ( dzisiejsza Ukraina ); uczyła się tam do jej 
ukończenia do roku 1939.  
           A jaką szacowną szkołę pani Anna ukończyła, niech zaświadczy o tym krótki rys historyczny 
o tej placówce : 
        Liceum Krzemienieckie (także Liceum Wołyńskie, pierwotnie Gimnazjum Wołyńskie) – pol-
ska szkoła w Krzemieńcu na Wołyniu, istniejąca w latach 1805–1831, reaktywowana w latach 1922
–1939, zwana także Atenami Wołyńskimi. Odegrała znaczącą rolę w rozwoju poziomu kultury pol-
skiej w całej II Rzeczypospolitej. 

         Szkołę założył w 1805r.  Tadeusz Czacki, ówcze-
sny wizytator placówek oświatowych guberni wołyń-
skiej, podolskiej i kijowskiej, przy udziale Hugona 
Kołłątaja. Mieściła się w siedzibie dawnego Kolegium 
Jezuickiego w zespole architektonicznym pałacu Wi-
śniowieckich, który po kasacie zakonu przejęła Komi-
sja Edukacji Narodowej. Szkoła miała pełnić funkcję 
ośrodka edukacyjnego i kulturalnego dla południowo-
wschodnich Kresów byłej Rzeczypospolitej, oferując 
wykształcenie od elementarnego poprzez średnie, za-
wodowe, aż do półwyższego. Jej otwarcie nastąpiło 1 
października?/13 października 1805 roku[1][2], a 
pierwszym dyrektorem placówki (do początku grud-
nia 1810 roku) został Józef Czech. Pierwotna nazwa 

szkoły, Gimnazjum Wołyńskie, obowiązywała do 1819 roku, potem ranga placówki wzrosła, a jej 
nazwę zmieniono na Liceum Krzemienieckie. Już jako liceum szkoła mogła nadawać niższe tytuły 
naukowe. 
       Liceum szczyciło się wła-
sną drukarnią oraz bogatą 
biblioteką opartą na księgo-
zbiorze Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. W 1825 ro-
ku biblioteka miała blisko 31 
tys. ksiąg (bez dubletów) – w 
czym wielka zasługa Tadeu-
sza Czackiego. Po upadku 
powstania listopadowego Li-
ceum Krzemienieckie zostało 
zamknięte przez władze car-
skie. Część kadry oraz więk-
szość majątku szkoły wchło-
nął tworzący się właśnie Uni-
wersytet Kijowski, natomiast 
biblioteka krzemieniecka 
(jedna z najcenniejszych i 
najbogatszych w ówczesnej 
Polsce) oraz bezcenna galeria 
Stanisława Augusta Poniatowskiego zostały zrabowane i umieszczone w Kijowie. Biblioteka ta stała 
się początkiem dla utworzenia Narodowej Biblioteki Ukraińskiej w Kijowie[a]. W 1836 roku w bu-
dynku odebranym Liceum rozlokowano prawosławne seminarium duchowne w Krzemieńcu. 
       Po przeszło osiemdziesięcioletniej przerwie, po odzyskaniu przez Polskę nieodległości, na mocy 
dekretu marszałka Józefa Piłsudskiego z 1920 roku dawne Liceum Krzemienieckie wznowiło dzia-
łalność w 1922 roku, jako zespół szkół. Była ona kontynuowana do 1939 roku. W tym właśnie cza-
sie do Liceum Krzemienieckiego uczęszczała pani Anna Cichoń. 
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              Nauka w liceum, traktowanym przez twórców jako zalążek przyszłego uniwersytetu, trwała 10 lat 

(4 roczne „klasy” i 3 dwuletnie „kursy”), rozpoczynała się na poziomie elementarnym, a kończyła na po-

ziomie znacznie przewyższającym po-

ziom ówczesnych szkół średnich.  

        Nauka była kosztowna. W terminie 

od 15 sierpnia do 1 września każdy 

uczeń musiał wnieść całoroczną opłatę w 

wysokości 463 zł polskich 10 groszy – 

gdy chciał spędzić miesiące wakacyjne w 

Krzemieńcu, lub 414 zł polskich 10 gro-

szy – jeśli na wakacje wracał do domu. 

Do tego dochodziła opłata za dodatkowe 

lekcje oraz pewne kwoty na „potrzeby 

szkoły”. Szkoła pozyskiwała środki tak-

że od okolicznego ziemiaństwa, które wnosiło dobrowolne opłaty.  Po II wojnie światowej, pod koniec lat 

40-tych XXw., Pani Anna  mając tak solidne wykształcenie, obejmuje stanowisko kierownika Średniej 

Szkoły Rolniczej w Czermnej koło Jasła ( obecnie już nie istniejącej). W latach 50-tych zakłada rodzinę i 

już jako Anna Cichoń   prowadzi gospodarstwo rolne w Ropicy koło Gorlic. W latach 60-tych osiedla się z 

czwórką małych dzieci w Bieszczadach, w Polanie – Ostre. Zaczyna się w tym momencie Jej bieszczadzka 

odyseja, ale jest to już temat na odrębny artykuł.             w 101 rocznicę urodzin Pani Anny Cichoń   

 —————————————————————————— 

Do Gromnicznej Matki  

Niepokalana Matko Gromniczna  

Niesiesz nam światło w ciemnościach świata  

By każdy człowiek idąc za światłem  

Kochał bliźniego, jak swego brata  

Niesiesz nam światło Gromniczna Pani 

     By rozświetlało dni miesiące  

    Tym światłem Chrystus dla nas  

     na zawsze wieczyste słońce 

     żyjąc w tym świetle przy Tobie Matko 

     wnet pokonamy wszelkie ciemności 

     Ty nam pomożesz, weźmiesz w opiekę 

     I poprowadzisz drogą światłości  

 



1. Chrystus w czasie każdej Eucharystii uczy nas modlitwy. Wielokrotnie wskazywał, że trzeba na 

nią znaleźć nie tylko miejsce, lecz także czas. Dziś zmiana tajemnic różańcowych po Mszy  

św. o godz. 11 00.  

2. W czwartek wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. W naszej świątyni  

na   Mszy św. o godz. 17 00 - zostanie udzielony Sakrament Chorych dla osób starszych oraz dla 

chętnych, szczególnie dla osób chorych. Zadbajmy o to, by nasi chorzy bliscy czy sąsiedzi, mogli 

tego dnia uczestniczyć we Mszy Świętej. 

3. W naszej świątyni jest już figura św. Józefa, która została zakupiona dzięki staraniom P. Marii  

Faran. Na mszy św. o godz. O godz. 11 00. zostanie poświęcona. W późniejszym czasie zostanie 

pod figurę zbudowany cokół przed kościołem. Wszystkim ofiarodawcom i przede wszystkim P. Ma-

rii składam podziękowanie. Koszt figury - 1000 zł. Została zamontowana także gablota na relikwie. 

Koszt 900 zł. W gablocie są na razie relikwie św. Jana Bosko. Zostały nam już przyznane relikwie 

św. Charbela które zostaną wprowadzone w najbliższych tygodniach do naszej świątyni.  

5. Prosimy o wpłacanie ofiary na sprzątanie świątyni.  

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej naszego tygodnika Wśród nas  

W tym tygodniu patronuje nam:   

w środę 10 lutego – św. Scholastyka (ok. 480-547), dziewica, siostra św. Benedykta, założyciela  

zakonu benedyktynów i patrona Europy, założyła żeński zakon.        

Intencje Mszy św.  

  7 Luty - Niedziela   O godz. 8 00.  1) + Bożena Wiercińska od uczest. Pogrzebu    

 2)  Dziękczynno - Błagalna z prośbą o zdrowie i blog. Boże dla  Józefa z okazji 80 rocz. urodzin. 

      godz. 11 00. -  + Władysław Oliwko           

8 Luty  - poniedziałek   1) + James Anderson, + Bronisława Myłek .   

                            2) Kazimiera Budziewska o d Grzegorza z rodziną   

9 Luty  - wtorek  + Bożena Wiercińska od uczestników pogrzebu. 2) W pewnej intencji   

 10 Luty  - środa  + Józefa Krakowska od Czesławy z rodziną.        2) W pewnej intencji.    

11 luty   - Czwartek  1) +  Bożena Wiercińska od uczest. Pogrzebu.  2) + Anna Smaroń   

12 luty   - Piątek    1) + Józefa Krakowska od Haliny, Michała z rodziną. 2) + Henryk Iwaniec   

13 Luty  - sobota   1) Bożena Wiercińska od uczest. Pogrzebu. 2) + Henryk Iwaniec      

     14  Luty - Niedziela    

O godz. 8 00.  +Józefa Krakowska od uczest. Pogrzebu.   

   godz. 11 00. -  1) W pewnej intencji  

2) Dziękczynna błagalna z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Ireny Ścibor z okazji 80 rocznicy urodzin  
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Pańskiego  
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